
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

Uchwała Nr 145.282.2022  

Zarządu Powiatu w Lesku 

z dnia 15 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia upoważnienia 

dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 w związku z art. 48 ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) art. 9 ust.1 

pkt. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 

jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

 

Upoważnia się Pana Artura Kurcoń – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku do: 

1. Złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. 

pozostających bez pracy w powiecie leskim (VIII)” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 

Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 

biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, 

także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty 

pozakonkursowe PUP. 

2. Zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, umowy o dofinansowanie 

projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie 

leskim (VIII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do 

zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalon6ych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP, w imieniu Powiatu 

Leskiego / Powiatowy Urząd Pracy. 

3. Składania wniosków o płatność. 

4. Dokonywania w formie pisemnej aneksów na ustalonych, przez siebie warunkach zmian 

umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających 

bez pracy w powiecie leskim (VIII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Priorytet 

inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 



poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – 

projekty pozakonkursowe PUP. 

5. Potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność 

z oryginałem.  

6. Składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy 

o dofinansowanie projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji 

projektu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku. 

 

§ 3 

 

Upoważnienia udziela się na okres realizacji projektu i obowiązuje od dnia 01.06.2022 r. do dnia 

ostatecznego rozliczenia projektu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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